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 Tâm lý thị trường:  
* Thế giới: Đồng bạc xanh giữ đà tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp nhất trong 2 năm 
trở lại đây trước thời điểm báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố vào tối nay. Mặc 
dù thị trường tiếp tục kỳ vọng rằng NHTƯ Mỹ sẽ kiên định trong việc điều hành 
chính sách tiền tệ hiện tại nhưng những lo ngại về sự gia tăng của mặt bằng giá cả 
là hoàn toàn có cơ sở. Các mô hình ước tính cho thấy lạm phát của Mỹ trong tháng 
4 có thể tăng lên mức 3,6% so với cùng kỳ năm trước, thời điểm đại dịch bùng phát 
mạnh tại nước này. Con số cao hơn có thể tạo thêm áp lực lên FED trong việc tăng 
lãi suất trong tương lai, là nguyên nhân chính góp phần tạo ra đợt bán tháo cổ phiếu 
công nghệ kể từ đầu tuần đến nay. Nhưng thị trường tiền tệ đang được xoa dịu bởi 
những bình luận khá kiên định từ các thành viên của FED về chính sách tiền tệ trong 
khi đồng USD cũng chịu áp lực bởi sự tăng giá của các loại tiền tệ gắn liền với thị 

trường hàng hóa. Chủ tịch Cục Dự 
trữ Liên bang tại St. Louis James 
Bullard hôm thứ Ba cho biết ông 
dự kiến   lạm phát có thể ở mức cao 
khoảng 2,5% trong năm tới, trong 
khi Thống đốc FED Lael Brainard 
cho biết dữ liệu lao động yếu kém 
vào tuần trước cho thấy sự phục 
hồi còn một chặng đường dài.

   Trong khi đó, dữ liệu giá thành sản xuất của Trung Quốc trong ngày hôm qua 
mang đến lo ngại về khả năng giá hàng hóa xuất khẩu từ nước này ra thị trường 
thế giới sẽ tăng dần trong thời gian tới. Hứng chịu những cú sốc đến từ giá nguyên 
liệu thô tăng cao trước đó, cuộc chiến giành nguồn cung chất bán dẫn và linh kiện 
điện tử cũng như sự tắc nghẽn của kênh đào Suez vừa qua, giờ đây phần chi phí gia 
tăng này đang được chuyển đến những người sử dụng hàng hóa, làm tăng thêm áp 
lực lạm phát trên toàn cầu. Thống kê cho thấy giá cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung 
Quốc vào Mỹ đã tăng 1,8% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng lớn 
nhất trong gần 9 năm qua.

Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

                          XU HƯỚNG TỶ GIÁ USD/VNDDỰ BÁO TRONG NGÀY

 Thứ Tư, ngày 12 tháng 05 năm 2021

Bản tin
thị trường

TỶ GIÁ USD/VND

Ngày 11/05:
Open:  22.970 - 23.130
Low:  22.940 - 23.100
High:  22.940 - 23.100
Close:  22.980 - 23.140
USD Index: 90.167

Ngày 12/05:
Xu hướng : ỔN ĐỊNH
Giá niêm yết : 22.930 - 23.100
TG Trung tâm : 23.149
Sàn - Trần         : 22.455 - 23.843
CNY Fixing : 6.4258

(Tỷ giá niêm yết) 

PBoCSBV
+ Tỷ giá trung tâm tăng 4 

đồng vào sáng nay

USD Index
+ Tỷ giá trung tâm của 

đồng CNY tăng 4 điểm
+ Chỉ số USD Index giảm 

0.1% vào tối qua

                        Ngày 11/05: 
*OMO:    0/1.000 tỷ VND

          (Kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 2.5%) 

    Số dư:          0 tỷ VND

*Bill:                0/0 tỷ VND

   Số dư:        0 tỷ VND

                     DIỄN BIẾN TỶ GIÁ

                            KẾT QUẢ ĐẤU THẦU


